
Ancxa nr. 7
la hotararea nr, 23 din 20.06.2013 privind aprobarea

concesionarii prin licitalie publica a pajistitor (izlazurilor
comunale) din domeniul privat al comunei Ion Creanga, ranrase

neconcesionate

NOTA JUSTIFICATTVA

privind alegerea criteriului de atribuire, cerintele minime de calificare
ale ofertanilor, in vederea intocmirii documentatiei de atribuire pentru organizarea
procedurii de licitatie in vederea atribuirii contractelor de conccsiune pajistilor

( izlazurilor comunale) din domeniul privat al comunei Ior Creanga , ramase
neconcesionate ,

!trCRITERIUL DE ATRIBUIRD ales este : cel mai mnre nivel al redcventei conform
Regulamentului procedurii de licitatie in condiliile respectarii tuturor cerinlelor caietului de
sarcini i
! !CERINTE MINIMtr DE CALIFICARE:
1, Conditii referitoare la contract

In conformitate cu art. 9 alin. (2) din OUG m. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea,
administra(ea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii
fondului funciar nr. l8/1991 .,(2) Peltnr punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul
privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienfi a acestora,
unitdlile administrativteritoriale, prin primari, in conformitate cu hotdradle consiliilo. locale,
in baza cererilot crescdtorilor de aninale, pcrsoane fizice saujLlridice avand animalele
inscrise in RNE, incheie contracte de inchiliere, in condiliiic legii, pentru suprafelelc de
pajisti disponibile, proporlional cu efectivele de aninrale delinute in exploatagie, pe o perioadd
de n'ra,rimum 5 ani."
1.1. Depozite valorice si garantii solicitatc
1.1.a) Garantie dc participare
Pentru a participa la licitatia privind concesionarea pasunilor apartinand conlunei Ion Creanga
, persoanele fizice sau juridice, vor depune in contul locatorului RO 67 TREZ 4925 006 X
XXo00164 deschis la Trezoreria Roman sau la casieria institutiei, o garanlic de pcrticipare
in procent de 270 din valoarea minima a redevenlei pe 3 ani (valoarea estimata).
Garan;ia de participare se constituie de cAtre ofefiant in scopul de a proteja autoritatea
contraclantd falA de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe

intreaga perioadd derulate palld la ilcheierea contmctului de coDcesiune.
1.1.b) Garantie de bun[ executie
La data semnarii coltractului locatarul va constitui garantie de buna executie, in cuaDtum de

5oZ din valoarea contractului ce urmeaza a fi atibuit. Garanlia de buDd executie a contractuiui
se constituie de cetre contractant in scopul asigurdrii autoritetii contractarte de indeplinirea
corespunzatoare a contractului.
1,2. Conditii referitoare la incheierea contractului
Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau pentru mai multe loturi, dar atribuirea
contmctului de concesiune se face numai dacd indeplineste conditiile de calificare in
confomitate cu caietul de sarcini si cu documentatia de airibuirc asigurandll-se incarcetura dc
animale/ha detinute in exploatalie de minim 0,3 UVM/ha pala la incarcatura maxima 1

UVM/ha pentru fiecare lot in pane, astfet:
- primul contract de concesiune se poate atribui unui ofertant, dacd indeplineste conditiile de

calificare in confonnitate cu caietul de sarcini si cu documentatia de atribuire asigurandu-se



incircetura de animale/ha detiDute in exploatatie de minim 0,3 UVM/ha pana la incarcatura
maxima I UVM,ha ;
- aceluias ofertant i se poate atribui si cel de al ll-lea contract, dacd indeplineste conditiile de
califrcarc in conformitate cu caietul de sarcini si cu documentatia de atribuire, dupa ce se
asigud incircatura ma\ilne de I UVMAIa pentru primul contract, asiguandu-se o incfucdturi
de animale/ha detinute in exploatatie pentru cel de al Illea contract de minim 0,3 UVMfta
pana ia incarcatura maxima 1 UVM/ha; , si asa mai dcparte penlru urmdtoarele contracte,
proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie.
Se vor incheia contracte distincte pentru fiecare lot in pa e.
Daca la data deschide i ofertelor un ofertant detine un alt contract de concesiune sau
inchiriere pentru terenurile aflate in proprietatea Co unei lon Creanga, atunci olertantul
respectiv nu poate sa participe la licitatie cu incarcatum de animalele detinute in exploatatie
de I UVM/ha aferente contmctul de concesiune sau inchiriere incheiat anterior.
- conditie in conformitate cu Ordinul ff. 2261235 din 28 nlartie 2003 pentru aprobarea
Strategiei privind organizarea activitdtii de imbunetetire si exploatare a pajistilor la nivei
national, pe termen mediu si lung
TABELUL DE CONVERSIE A ANIMALELOR iN LINITATI VITE MARI confoTm

Pentru a calcula incalcatura de animale necesare pe hectar se va proceda astfel:
- se innlulteste numarul de animale cale pasuneaza cu coeficientul plezentat in tabelul dc mai
sus, iar produsul se imparte la numarul de hectare utilizate pentru pasunat.
Destinatia: organizare pasunat cu speciile de animale (bovine, ovine, capdne) a locuitoliior
comunei lon Creanga .

- conditie in confomritate cu capitolul I, pc1. I lit. a) di11 Ordinul ministrului agricrLlturii,
alimentatiei si p5durilor si al ministrulri administratici publice nr. 2261235 12001

2. Conditii de participare
La licitatie participa persoane fizice saujuridice avand animalele inscrise in RNE - conditie in
confomitate cu art.9 alin (2) din OUG 34/2013,
a) Dovada iuegistrarii in Registrul National al Exploatatiilor si dctinerii exploatatiei pe raza
adninistrativ teritoriala unde se afla pasunea concesionata - Adeverinta de la medicul
veterilar de circumscriptie privind : codul de exploatatie. locul exploatatici si numarul de

animale detinute la data depunerii ofertei; - conditie in conformitate cu alt.9 alin (2) din OUG
3412013 si art. 5 din Ordinul comun al Ministrului Agriculturii si Dezvolterii rurale si al
Ministrului Dezvoltarii Regionale si Admhistratiei Publice pentru aprobarea contractului-
cadru de concesiune/inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al
comr.ulelor, oraselor, respectivmruricipiilor - s-a avut in vedere si prevederile ar1.l0 din Legea
nr.2l512001 privind administ.atia publici locald, republicata "Autoritdtile administratiei
publice locale administreaze sau, dupl caz, dispun de resursele financiare, precun si dc

tului (C n.1974/2006.
SPECIA INCARCATIJRA ANTMAI-E / HA

Tauri, vaci si alte bovine de mai mull
de doi ani

t,O UVM

Bovine intre sase luni si doi ani 0.6 uvM
Bovine de mai outin de sase luni 0,4 uvM
Ovine 0,15 UVM
Caprine O.I5 UVM
Scroafe reproducatoare > 50 kg este intezisa cresterea acestor animale pe suprafata

concesionata pentru a evita desradarea terenului
Alte porcine este interzisa cresterea acestor animale pe suprafata

concesionata pentnr a evita desradarea terenului
Gaid ouatoare este interzisa cresterea acestor animale pe suprafata

concesionata pentru a evita degradarea terenului
Alte pasari de culte este intezisa cresterea acestor animale pe suprafata

concesionata pelltru a evita degradarea terenului



bunudle proprietate publicA sau privala ale comunelor, oraselor)municipiilor sijudeNetor, in
confomitate cu principiul autonomiei locale."
b) Dovada detinerii in prop etate a unei incarcaturi minime de 0,3 UVM/ha si rnaxime de 1

UVN4/ha pentru suprafata solicitata - Adeverinti de la registrul agricol de pe raza teritoriald
ulde se afld pdsunea inchiriata :
- conditie in conformitate cu art.9 alin (6) din OUC 34/2013.
- conditie in conlbrmitate cu cap. VI alin I lit b) din Ordinul Ministrului Agriculturii,
Alimentatiei si Pddurilor si al Ministrului Administratiei Publice nr.226/23512003
- conditie in conformitate cu art. 27, alin. (9) lit. a) din Regulamentul CE nr.l974l2006
potrivit cdreia "ln acest sens, statul membru poate: (a) stabili o limita a numarului de unitati
pe hectar ale exploalatiei la care se refera angajamentul in favoarea agromediului".
- Avand in vedere faptul cd APIA este institutia carc geslioneaza Sistemul Integrat de
administrare si contol, APDRP a delegat citre APIA implementarea misurilor, iar printre
cerintele impuse se afld si conditia "Pisunatul se efectueazA cu maxim I UVM/ha.
c) Program de pasunat penhu perioada preluarii in folosinta a suprafetei de pasune solicitata
conform prevederilor cap.lV pct.8 din OrdiDrlJ.\226/235/2003 pentru aprobarea Stmtegiei
privind organizarea activitdtii de imbunSdtire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe
temen mediu si lung- De asemenea odata cu stabilirea programului de pasunat, se vor stabili
si data inceperii pasunatului, precum si data la care animalele vor fi scoase de pe pasune,
actiune deosebit de inlportanta pentru refacerea covorului vegetal. Vor fi inscrise masurile ce
trebuie respectate de crescatori la inceputul fiecarui sezon de pasunat, cu privire la curatirea
pasunilor, modul de grupare a animalelor pe pasune, actiuni sanitar vete.inare obligatorii,
precum si lucrari de distrugere a muswoaielor, curatirca de pietre, maracini si de vegetatie
arbustifera nevaloroasa, combaterea buruienilor, intretinerea suGelor de adapare si asigurarea
igienizarii acestora si executarea lucrariior de desecare pentru eliminalea vegetatiei hidrofile.
- conditie in conformitate cu conform prcvederilor cap.lV pct,8 din Ordinul Ministlului
Agricultu i, Alimentatiei si Pddulilor si al Ministrului Administratiei Publice nr.
226/23512003
d) Act constitutiv statut, din care sa rezulte ca poate desfasura activitate de crcsterea
animalelor si prelucrarea laptelui - copie conform cu originalul- pentru personaejuridice/
fizice autoaizate ;
e) Cenificat de inregistrare CUI - copie conform cu originalul- pentru persoane.iuridice

0 Autorizatie de functionare - pentru persoane fizice autorizatc ;
g) Certificat de producator pentru persoane fizice - conditie, pentru j ustiii carea exercittrrii
activitdtii in domeniu, pentru punerea in valoare a pajistilor si folosirea optima a acestora.
h) Copie de pe catea de identitate - pentru persoane fizice
i) Autorizatie sanitar - veterinara - pentru persoanejuridice; - conditie in confomitate cu art.
l8 din O.G. nr. 4212004 privind organizarea activititii veterinare
j) Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii comerciale din care sa

rezulte ca societatea nu se afla in reorganizare j [diciara sau falimellt- pentru persoane
juridice;
k) Certificat constatator privind plata obligatiilor calre bugelul general consolidat de stat
eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofenaltul nu are datorii catre Bugetul geDeral

consolidat valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata (pentrupersoane
ju dice/ fizice autorizate);
l) Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local etibemt de catre Serviciul de

specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa

reiasa ca ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local valabil la data deschiderii
ofedelor, in original sau copie legalizata - conditie in conformitate cu codul fiscal
m) Declantie pe propria raspr]ndere privind masurile de protectia mediului pe care operatorul
economic / persoana fizica Ie poate aplica in timpul indeplinirii contractului de incliriere -
Formular F5
- conditie in confolmitate cu OUG ff. 195/2005 privind protectia mediului



n) Declaratie pe propria Espundere ce se an giajea"A sa realiz.eze unei adapatori de apa in
pdmii doi ani de contlact - conditie pentu rcducerea substantiala a costurilor de productie la
produsele animaliere obtinute, prin practicarea unor tebnologii mtionale de pasunat,
posibilitatea obtine i unor cantitati de p(oduse agroalimentare de inalta valoare biologica si
nepoluate, atragerea unor insemnate resulse valutare prin exportul acestor produse ifl conditii
superioare de marketing, imbunatatirea starii de sanatate si de exploatare a animalelor in
conditii naturale pentu aplicarea Strategiei priviud organizarea activitatii de imbunAtltire si

exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung
o) Contracnrl cadru insusit, semnat si (starnpilat-pentru persoane j uridic€i/ fizice autorizate) pe
fiecare pagina
p) Oferta financiara privind valoarea redevenlei : lei,&a./3 ani - Formular F6
3. Duata contrachrlui de concesiune .

Du.rata contractului este de 3 ani - conditie in confomitate cu art.g alin (2) din OUG 3412013.


